Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva obce Staré Hamry
Konaného dne: 22.04.2020
Místo konání:
Staré Hamry, Kulturní dům, Staré Hamry č.p. 306
Účast :
6 členů zastupitelstva obce,
8 občanů obce
Zasedání obecního zastupitelstva bylo svoláno na 17.00 hodin.
Byla zajištěna všechna opatření stanovená usnesením vlády č. 388 ze dne 6.4.2020.
V 17.00 hodin starostka obce Bc. Eva Tořová konstatovala, že je splněna podmínka dle ustanovení
§ 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - je přítomná nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva obce – 6 , P. Lukeš se ze zasedání omluvil, z celkového počtu členů zastupitelstva
obce -7, a zasedání zahájila a řídila. Všichni přítomni členové obecního zastupitelstva podepsali
prezenční listinu.
Zapisovatelkou byla určena paní Eva Balášová.
1. Volba návrhové komise – návrhy:
1/11

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Robert Lang a Bc. Jan Klepáč. /6 - 0 - 0/

2. Volba ověřovatelů zápisu – návrhy:
2/11

ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jaroslava Kubalu a Petra Janečku.

/6 - 0 - 0/

3. Program
3/11 ZO schvaluje předložený program jednání doplněný o body:
Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 2020/2021.
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2021/2022.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, podání žádosti o dotaci a souhlas s dofinancováním.
/6 - 0 - 0/
Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce:
Usnesení č. 6/08 – předsedové výborů- předložení návrhů Jednacího řádu FV a KV- trvá.
Usnesení č. 24/10 ZO pověřuje starostku obce a místostarostu obce k jednání o formě pomoci v tíživé
životní situaci Pavla Greguše - informace o komunikaci s rodinou podal místostarosta- – trvá.
Zpráva o činnosti obce od posledního zasedání zastupitelstva obce: informace podala starostka
Projektová dokumentace na chodníku u I/56 –v tomto týdnu proběhla schůzka se zástupce Lesů ČR
ve věci umístění chodníků od JZD v větší zábor, umístění chodníků až za příkopem.
Zároveň bylo projednáno řešení autobusové zastávky Most ve směru na Jamník – dnes na programu.
Dotace z MSK a jiné: Podány byly dvě žádosti o dotaci z MSK, obě nám byly přiděleny. Jedná se o
dotaci na opravu a odvodnění místní komunikace u polesí, výše dotace max. 400 000,- Kč, a o dotaci
na zpracování studie nakládání s odpadními vodami na území obce, výše dotace 193 000,- Kč.
Výsledek žádosti o dotaci z MMR na workoutové hřiště v prostorách za hasičárnou bude znám
nejdříve v termínu květen – červen 2020.
Příprava žádosti o dotaci z MAS na úpravu veřejného prostranství u budovy OÚ za pomníkem obětem
II. sv. války byla zastavena. Důvodem je neexistence chodníku mezi MK a veřejným prostranstvím.
Bude opraven pouze přístup „chodník“ k pomníku.
Úspěšnými žadateli byli hasiči (SDH) v programu „V Beskydech to žije“ vyhlášeného MASkou na
letošní rok. Projekt, žehnání slavnostního praporu SDH Staré Hamry, byl podpořen v plné výši, tj.
částku 10 000,- Kč. Akce měla být uspořádána v neděli 3.5.2020 u příležitosti svátku sv. Floriána.
Z důvodu nařízených hygienických opatření, se akce neuskuteční. Zvažuje se termín na podzim.
Finanční prostředky z dotace zůstávají.
SDH dále žádalo o dotaci na krizovou pomoc z programu ČEZ, na zmírnění dopadů aktuální krizové
situace. Pořízena byla technika a vybavení na boj proti koronaviru v hodnotě 36 000,- Kč.
Úspěšnými žadateli byli hasiči (SDH) v programu „V Beskydech to žije“ vyhlášeného MASkou na
letošní rok. Projekt, žehnání slavnostního praporu SDH Staré Hamry, byl podpořen v plné výši, tj.
částku 10 000,- Kč. Akce měla být uspořádána v neděli 3.5.2020 u příležitosti svátku sv. Floriána.

Z důvodu nařízených hygienických opatření, se akce neuskuteční. Zvažuje se termín na podzim.
Finanční prostředky z dotace zůstávají.
Výběrová řízení: Proběhlo výběrové řízení na projekt „Stavební obnova povrchu a odvodnění MK č.
2c v obci Staré Hamry“ a na „Dodávka bowlingových drah“.
Kontroly: Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV posuzoval zákonnost OZV č. 4 a 5/2019. Závěr
kontroly: předmětné OZV nebyly shledány v rozporu se zákonem.
Stížnost na provádění zimní údržby silnice I/56: Stížnost byla sepsána a odeslána na GŘ ŘSD v Praze.
Stížnost podepsali zástupci obcí Bílá, Staré Hamry, Ostravice a dalších podnikatelských subjektů
v uvedených obcí.
Společenské aktivity - s ohledem na situaci byly všechny akce plánované na duben a květen zrušeny.
V pondělí 4.5.2020 v 10.00 hod. si připomeneme 75 od konce II. světové války položením věnce
k pomníku padlým na Samčance.
Ostatní:
Probíhají běžné úklidové práce po zimě – úklid veřejných prostranství, autobusových zastávek.
Připravuje se dřevo na příští topnou sezónu. Od 1.5.2020 budeme mít jednoho pracovníka na VPP:
Únorové vichřice se v naší obci naštěstí neprojevily v plné síle, ale přesto došlo k poškození majetku
obce – vedení veřejného osvětlení. Oprava byla z části hrazena z uplatněné pojistné události.
(náklady celkem: 12 863,- Kč, spoluúčast obce 5 000,- Kč, od pojišťovny 7 863,- Kč).
Kácení tuji za hasičárnou, které rostly pod „dráty“ VN, zajistil ČEZ. Obec uklidila a skácela i ostatní
stromy nad dětským hřištěm. Důvodem je příprava na výstavbu workoutové hřiště.
Vzhledem k situaci a vyhlášení nouzového stavu byla zrušena (přesunuta na neurčito) naplánované
schůzka k revizi odpadového hospodářství obce, kde se mělo jednat o zřízení sběrného místa a
zároveň jsme se měli zabývat situací stále plných velkoobjemových kontejnerů na Styskalonkach.
Zrušeno bylo každoroční očkování psů. Měl by být náhradní termín. Jarní vymetání komínů bude v
květnu. Termíny budou zveřejněny ve zpravodaji.
Krizové řízení – nouzový stav: Základní škola je uzavřena. Vyučování by mělo být obnoveno
25.5.2020. Obědy pro seniory – funguje beze změn.
V souvislosti vyhlášením nouzového stavu a přijetím krizových opatření jsem přijala opatření k
zabezpečení bezpečného provozu obecního úřadu. Od 20. dubnu došlo k určitému uvolnění, ale stále
je upřednostňováno bezkontaktní jednání.
Uvolnění omezení umožnilo konání zasedání ZO v běžném režimu, což umožnilo projednat i jiné
materiály, než jen umožňují krizová opatření. Měli jsme však nachystanou i variantu distančního
zasedání s omezeným množstvím materiálů – např. přijetí dotace.
Informace o vývoji situace a další nezbytné informace pro zajištění chodu obce a OÚ jsme získávali
prostřednictvím krizových štábů MSK a ORP Frýdlant n/O. Zpočátku byly poněkud chaotické, zejména
co se týkalo nabídek ochranných a desinfekčních materiálů. První věci jsme si zařizovali sami, a to
nejen pro zaměstnance obce, a zaměstnance dalších subjektů v obci (obchod, kuchyně, pošta). Byly
to zejména roušky, které se vyráběly, šily, v několika domácnostech.
Z tohoto místa bych ještě jednou chtěla poděkovat za pomoc všem „švadlenkám“ – Věrce Janečkové
s dcerou, Radce Mikmekové s maminkou p. Valáškovou, Lídě Červenkové s dcerou Míšou, Radce
Veselkové, Renátě Lepíkové, Lence Timkové, Ivě Šlosarčíkové, Ivě Dudové, Andreji Sehnalové a všem,
co se do výroby zapojily. Poděkování patří i jejím rodinným příslušníkům např. Zdence Veselkové za
hlídání dětí, i dalším. Celkem bylo ušito cca 1 200 ks roušek. Z toho polovina byla včetně přípravných
prací a materiálů, polovinu jsme dostali na došití v rozpracovaném stavu – nastříhané. Dále nám bylo
dodáno 15 respirátorů, 30 látkových, šitých, roušek a 400 ks jednorázových roušek. Roušky byly
dodány do domácnosti ve fázích, jsou k dostání v obchodě, kde jsou průběžně doplňovány. Rouškami
jsme vybavili občany, zaměstnance obce, naše hasiče, školní kuchyni, obchod, poštu a lékařku.
První desinfekční prostředky (mýdla, gely) jsme si také zajistili sami. Využili jsme i nabídky
prostřednictvím krizových orgánů Kdo platí a cena za tyto prostředky není dodnes vyjasněná.
V současné době jsou výdaje obce na krizové řízení ve výši necelých 17,- tis. Kč.
Mobilní rozhlas: Tato doba ukázala, že nejrychlejším způsobem, jak dostat množství aktuálních, často
měnících se informací, mezi občany je mobilní rozhlas. Uvědomili si to i naši občané. V současné
době, podle naší evidence, služeb využívá přes 80 občanů. Což je nárůst o 100 %.

4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
MSK 2020“
4/11 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou
mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ:
CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí investiční dotace z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ na realizaci projektu
„Stavební obnova povrchu a odvodnění MK č. 2c v obci Staré Hamry“, maximální výše dotace 37,54
% celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů projektu , maximálně však ve výši
400 000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z programu „Podpora návrhu řešení nakládání
s vodami na území, popř. část území, obce“
5/11 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřenou
mezi: Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ:
CZ70890692 a Obci Staré Hamry, se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241, zastoupené
starostkou obce Bc. Evou Tořovou, předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace
z programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ na
realizaci projektu „Studie zajištění likvidace odpadních vod v k.ú. Staré Hamry 1 a Ostravice 2 v obci
Staré Hamry“, maximální výše dotace 74,89 % celkových skutečně vynaložených uznatelných
nákladů projektu , maximálně však ve výši 193.000,- Kč, a pověřuje starostku obce k podpisu
smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

6. Výběr dodavatele – Dodávka bowlingových drah
6/11 ZO schvaluje výběr dodavatele zakázky „Dodávka bowlingových drah“ firmu JaR DIGITAL
group s.r.o. se sídlem Za Humny 3309/18c 697 01 Kyjov, cena zakázky 832 538,- Kč bez DPH, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

Mgr. Lang- kolik bylo podáno nabídek
Starostka – vybíralo se ze tří nabídek, čtvrtá nabídka přišla po termínu, až po výběrovém řízení

7. Výběr dodavatele – Oprava povrchu MK 2c na par. č. 4300/2, 3064/5 a 4300/8 v k.ú. Ostravice 2
7/11 ZO schvaluje výběr zhotovitele stavby „Oprava povrchu MK2c na par. č. 4300/2, 3064/5 a
4300/8“ v k.ú. Ostravice 2 v obci Staré Hamry firmu KONSTRUKTIAL s.r.o. se sídlem Ostravice 187,
739 14 Ostravice, IČ: 25399063, v ceně celkem 648 386,87 Kč bez DPH, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. /6 - 0 - 0/

Bc. Klepáč – v čem bude spočívat obnova
Starostka – ve výměně povrchu po celé délce komunikace, a odvodnění v horní části, kde voda
z komunikace podmáčí velký panelák
Bc. Klepáč – jaký bude povrch, obalovaná nebo postřik
Starostka - obalovaná

8/11 ZO schvaluje Příkazní smlouvu uzavřenou mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283,
739 15, IČ: 00297241, DIČ: CZ002972421 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou a
PPORADENSTVÍ P+P s.r.o se sídlem Lipová 126, 751 14 Dřevohostice, IČ: 01892568, DIČ:
CZ01892568, zastoupenou jednatelkou společnosti Mgr. Miroslavou Pilařovou, ve věci přípravy a
zajištění průběhu výběrového řízení pro výběr dodavatele na akci „Oprava povrchu MK2c na par. č.
4300/2, 3064/5 a 4300/8“, v ceně 8 000,- Kč a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy
s vybraným dodavatelem, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

8. Zařazení území obce do působnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy
9/11 ZO schvaluje zařazení území obce do působnosti MAS Frýdlantsko – Beskydy z. s. na období
2021 – 2027.
/6 - 0 - 0/

9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu pro společnou monografii obcí Bílá,
Ostravice a Staré Hamry
10/11 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vytvoření autorského rukopisu pro společnou
monografii obcí Bílá, Ostravice, Staré Hamry uzavřený mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré
Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou obce Bc. Evou Tořovou, Obcí Bílá se
sídlem Bílá 151, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00577669 zastoupenou starostou obce Ing. Tomášem
Kubačákem, Obcí Ostravice se sídlem Ostravice 577, 739 14, IČ: 0297046 zastoupenou starostkou
obce Mgr. Pavlínou Stankayovou a autorským kolektivem zastoupeným PhDr. Davidem Pindurem,
Ph.D ve věci změny termínů uvedených v čl. IV. Předmětné smlouvy, a pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
Bc. Klepáč – proč další prodloužení termínu
Starostka – sešlo se hodně materiálů, přípravné práce trvají déle, než se předpokládalo, důležitá je
kvalita díla
10. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
11/11 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě uzavřenou
mezi Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou starostkou
obce Bc. Evou Tořovou (oprávněný z věcného břemene) a Anna Mylkovou, r.č. 666220/0809 bytem
Staré Hamry čp. 226, 739 15 Staré Hamry (povinná č. 1 z věcného břemene) a Mgr. Markétou
Lukešovou, r.č. 776010/4979 bytem Staré Hamry čp. 196, 739 15 Staré Hamry (povinná č. 2
z věcného břemene), kterou se zřizují „služebné nemovitosti“ na pozemcích parc. č. 2913, 2920/1 a
2917 v k.ú. Ostravice 2 pro zřízení, vedení, užívání, oprav a nezbytné údržby inženýrské sítě –
elektro přípojky - vedení pro úpravnu vody obecního vodovodu. Věcné břemeno se zřizuje na dobu
neurčitou a jako úplatné, a to za sjednanou úplatu ve výši 10 000,- Kč bez DPH celkem pro oba
spoluvlastníky předmětných pozemků.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – ani jeden ze spoluvlastníků pozemku není napojen na obecní vodovod, je to rozumné,
cena 10.000,- je obvyklá, rozumná
Místostarosta – ceny bývají různé, nižší a bývá i vyšší

11. Nařízení č. 1/2006 – novelizace
12/11 ZO schvaluje Nařízení č. 1/2020 ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 - 1/ zdržel se: Bc. Klepáč
Bc. Klepáč – je to vůbec třeba, máme takových lokalit víc, tak proč jen na Gruni,
Starostka – je to nutné, Nařízení platí od r. 2005dlouhodobě, schvalujeme znovu pouze z důvodu
novelizace zákona o pozemních komunikacích, jedná se úsek, který se nedá udržovat, není určitě
jediný, ale jediný je na místní komunikaci

12. Výpověď dohody o pravidlech ukládání odpadů ve sběrném dvoře ve vlastnictví obce Ostravice
občany obce Staré Hamry
13/11 ZO bere na vědomí Výpověď dohody o pravidlech ukládání odpadů ve sběrném dvoře ve
vlastnictví obce Ostravice občany obce Staré Hamry. Výpovědní lhůta končí 28.2.2021. /6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – možná, že když bude fungovat sběrné místo v obci, budou to mít občané blíž a snad
nebude vše navaleno v kontejnerech
Starostka – hlavně, že to nekončí někde v lese, sběrné místo je důležité, část občanů si už zvykla
sběrný dvůr na Ostravici využívat, zabývat se musíme i situaci na Styskalonkach, schůzka k tomuto
tématu již byla naplánovaná, ale s ohledem na dnešní situaci, byla přesunuta na neurčito

13. Finanční dar na údržbu nemovitosti
14/11 ZO schvaluje poskytnutí finančního daru na údržbu nemovitosti osobám, které měly
k 31.12.2019 trvalý pobyt v obci Staré Hamry a jsou vlastníky nemovitosti, bytů, domů na území
obce Staré Hamry, ve kterých je k 31.12.2019 přihlášena k trvalému pobytu fyzická osoba, a dále
podnikajícím fyzickým či právnickým osobám se sídlem podnikání k 31.12.2019 na území obce
Staré Hamry, a to ve výši 50 % z daně vypočítané pouze za nemovitosti nacházející se v obci Staré
Hamry, pro rok 2020.
/6 - 0 - 0/

14. Rozpočtové opatření č. 2/2020
15/11 ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení. /6 - 0 - 0/
15. Ostatní finanční a majetkové záležitosti
Porovnání všech položek – kalkulace cen vodného
Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2020 Charita Frýdek - Místek
Žádost o finanční příspěvek Svaz diabetiků ÚO Frýdlant n/O.

Porovnání všech položek – kalkulace cen vodného
16/11 ZO bere na vědomí Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových
předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 obecního vodovodu Staré Hamry; cena
vodného zůstává ve výši 15,- Kč/m3 včetně aktuální sazby DPH.
/6 - 0 - 0/
Starostka informovala, že od května je u vody snížená sazba DPH.
Žádost o poskytnutí finančního daru na rok 2020 Charita Frýdek -Místek
17/11 ZO projednalo žádost Charity Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek –
Místek IČ: 45235201 o finanční dar ve výši 25.000,- Kč na rok 2020, a žádost o finanční dotaci na
zajištění činnosti sociální služby ve výši 25.000,- Kč na rok 2020 a rozhodlo takto: ZO schvaluje
finanční dotace Charitě Frýdek – Místek se sídlem F. Čejky 450, 738 01 Frýdek – Místek IČ:
45235201 pro rok 2020 v celkové výši 35 000,- Kč, přičemž finanční dotace pro Poradenské centrum
schvaluje ve výši 10 000,- Kč a na zajištění činnosti sociální služby schvaluje finanční dotaci ve výši
25 000,- Kč. Schválené finanční prostředky budou zaslány na účet žadatele po podpisu smlouvy.
/6 - 0 - 0/
Bc. Klepáč – pokud jsou sociální služby v obci poskytovány navrhl částku 20 000,- Kč, u poradenského
centra stejnou jako v minulosti tj. 10 000,- Kč
Místostarosta – navrhoval na sociální služby částku, kterou požadují, tj. 25 000,- Kč

Žádost o finanční příspěvek Svaz diabetiků ÚO Frýdlant n/O.
18/11 ZO projednalo Žádost o finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR, územní organizace 1101
739 15 Frýdlant n/O., a finanční příspěvek neschvaluje.
/5 - 0 - 1/ zdržel se: P. Janečka

16. Ostatní

Vyjádření k záměrům ŘSD ČR zařadit komunikaci č. I/56 v úseku Frýdek – Místek exit 52 až Bílá –
Hlavatá v km. 91,9 (křížení se silnicí č. I/35) na seznam silnic I. třídy, jejichž použití podléhá mýtnému
19/11 ZO bere na vědomí Vyjádření (obcí Staré Hamry, Bílá a Ostravice) k záměrům ŘSD ČR
zařadit komunikaci č. I/56 v úseku Frýdek – Místek exit 52 až Bílá – Hlavatá v km. 91,9 (křížení se
silnicí č. I/35) na seznam silnic I. třídy, jejichž použití podléhá mýtnému, ze dne 12.2.2020, ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 - 1/ zdržel se: P. Janečka

Náprava situace na silnici I/56 využívané pro tranzitní kamionovou dopravu – vyjádření
místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu, a ministra dopravy K. Havlíčka
20/11 ZO bere na vědomí písemné vyjádření místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu,
a ministra dopravy Karla Havlíčka ze dne 28.2.2020, ve znění přílohy č. 1 přijatého usnesení.
/5 - 0 - 1/ zdržel se: P. Janečka

Stížnost na realizaci zimní údržby silnice I/56 v úseku Ostravice – Staré Hamry – Bílá, Hlavatá
(napojení na I/35) zaslaná generálnímu řediteli ŘSD ČR
21/11 ZO bere na vědomí Stížnost (obcí Staré Hamry, Bílá, Ostravice a dalších podnikatelských
subjektů) na realizaci zimní údržby silnice I/56 v úseku Ostravice – Staré Hamry – Bílá, Hlavatá
(napojení na I/35) zaslanou dne 6.2.2020 generálnímu řediteli ŘSD ČR, ve znění přílohy č. 1
přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

Žádost o přímý převod pozemku obci zaslaný ÚZSVM + zpracování Studie umístění BUS zastávek a
úpravy organizace hromadné dopravy v obci Staré Hamry – Most
22/11 ZO bere na vědomí podání Žádosti o přímý, bezúplatný, převod pozemku pozemková
parcela 3184/3 v k.ú. Staré Hamry 1 do vlastnictví obce Staré Hamry a odpověď ÚZSVM, Územního
pracoviště Ostrava, Odboru odloučeného pracoviště Frýdek – Místek se sídlem Komenského 447,
738 01 Frýdek – Místek ze dne 27.2.2020, ve znění přílohy č. 1 a 2 přijatého usnesení.
/6 - 0 - 0/

23/11 ZO bere na vědomí zadání zhotovení „Studie umístění BUS zastávek a úpravy organizace
hromadné dopravy v obci Staré Hamry lokalita Most“ firmě RSE Project s.r.o. se sídlem Ruská
83/24, Ostrava – Vítkovice, v ceně 62 920,- Kč, termín zhotovení 30.6.2020.
/6 - 0 - 0/

Žádost o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 2020/2021
24/11 ZO schvaluje výjimku v počtu žáků ZŠ Staré Hamry pro školní rok 2020/2021.

/6 - 0 - 0/

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2021/2022
25/11 ZO schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na r. 2021/2022
uzavřenou mezi: Obcí Staré Hamry se sídlem Staré Hamry 283, 739 15, IČ: 00297241 zastoupenou
starostkou obce Bc. Evou Tořovou a ČEZ ESCO, a.s. se sídlem Praha, Duhová 1444/2, 140 00, IČ:
03592880, DIČ: CZ03592880 zastoupenou Markétou Šebestovou, obchodní konzultantkou, a
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy ve znění přílohy č. 1 přijatého opatření.
/6 - 0 - 0/

Pořízení cisternové automobilové stříkačky, podání žádosti o dotaci a souhlas s dofinancováním
26/11 ZO schvaluje pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Staré Hamry, souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro rok 2021 v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů vypsaného Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS
ČR, a souhlasí s dofinancováním projektu z rozpočtu obce.
/6 - 0 - 0/
J. Kubala – v úvodním slovu popsal stávající stav CASky, účelnost pořízení nové, objasnil dotace
a jejich výši- z MV i z MSK, žádost o dotaci je na rok 2021, termín podání žádosti je 14.5.2020, popsal
činnost jednotky
Bc. Klepáč – zatím peníze jsou, ale jsou i další důležité věci, např. kanalizace, já nejsem přesvědčený o
dvou vozidlech, v jakém stavu je T148, také nemáme hodnověrné informace z poslední doby,
předpoklad je, že situace nebude do budoucna dobrá, ale záchrana života je nejcennější
Starostka- kraj na pořízení přispívá ve výši 50% dotace z MV, to je nyní, co bude příští rok se nedá za
stávající situace předpokládat, žádost podat můžeme a uvidíme
Místostarosta – zásahové vozidlo řešíme od roku 2006, v té době obec na pořízení nového vozidla
neměla, ani s pomocí dotací, žádost jsme nepodali, mezitím „klekla“ 148, sháněli jsme peníze na
repas, to už je nějakých 10 let zpět, před 5 léty jsme bezúplatným převodem z HZS dostali ATEGO,
které je ve stavu v jakém je, během 2 – 4 let neprojde TK, je to atypické vozidlo, jeho opravy jsou
drahé, repas ještě dražší, co budeme mít potom, budeme mít potom peníze na pořízení nového
vozidla a bude ještě možnost čerpat dotace? Možná, že teď máme poslední šanci zajistit si klid na
několik dalších let.
Bc. Klepáč – vyznívá to jako bych hasičům nepřál, já jen zvažuji všechna pro a proti, zvýší se náklady
na běžný provoz
Místostarosta – na rovinu jste řekl, že ne
J. Kubala – každoročně na účet obce přichází z DN cca 200 000,- (z pojišťoven), obec Bílá nám ročně
přispívá 100 000,- Kč, tady se nám to také podařilo narovnat, od kraje dostáváme každoročně
převodem vybavení minimálně za půl milionu, peníze teď na to jsou, a je i možnost dotace
Mgr. Lang – v budoucnu to bude spíše všechno horší, cisterna T148 je stará, 40 let, co když odejde,
Atego 20 let a opravy stojí nemalé peníze, a je to jen dočasné řešení, není to řešení do budoucna.
Nejsem hasič, ani dobrovolný, neumím kvalifikovaně posoudit, zda potřebujeme dvě vozidla, ale
potřebujeme spolehlivé vozidlo, je zapotřebí využít možná poslední situace, kdy můžeme nové
vozidlo pořídit výrazně levněji pro obec, a to za pomocí dotací
P. Janečka – pevně doufám, že situace nebude v budoucnu tak zlá, a jsem pro pořízení nového vozidla

Diskuse:
Bc. Klepáč – jak je to s rekonstrukcí el instalace na zdravotním středisku
Starostka – teprve dnes mi přišla projektová dokumentace, kterou jsme nechali zpracovat. Na základě
Tvého doporučení jsme vyhledali PD výstavby bytů v budově OÚ, a porovnali el práce - co bylo
uděláno a za kolik bylo uděláno. Nebylo jednoduché projekt rozklíčovat, ale povedlo se. Zjistili jsme,
že ceny jsou porovnatelné, přestože byty byly realizovány cca před 8 léty. Hodinové sazby se v té
době pohybovaly v rozmezí 250,- až 350,- Kč/hod. Změnili jsme zadání projektu. Namísto tažení
v lištách, jsme požadovali ve zdi, rozšířili jsme výměnu pro celé zbývající patro, nejen pro prostory
zdravotního střediska.
Bc. Klepáč – nerozuměl jsem proč jste nedodali jednací řád
J. Kubala – vzhledem k situaci, která je, jsme se nesešli

Bc. Klepáč – požádal mě pan Lukeš, abych jeho jménem vyřídil, že se vzdává odměny ve prospěch
šiček za šití roušek, já se k němu připojuji, v dnešní době je obdivuhodné, že někdo udělá pro
druhého něco zcela nezištně
P. Janečka – se přidal
Starostka – ano aktivita to byla a stále ještě je obdivuhodná, úžasná, vždyť bylo ušito na 1 200 roušek,
než se sehnal materiál šilo se z vlastního, do příprav nakonec bylo zapojeno více lidí – stříhání,
žehlení, za obec mám také nějakou představu odměn pro švadlenky.

Závěrem starostka poděkovala všem za účast, popřála hodně sil a zdraví do dalších dnů.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19.10 hodin.

Ve Starých Hamrech 24.04.2020
…………………………………………….
Bc. Eva Tořová, starostka

…………………………………………….
Jaroslav Kubala – ověřovatel zápisu

…………………………………………….
Petr Janečka - ověřovatel zápisu

